
Uchwała Nr 49/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 10 lipca 2018 roku 

 

w sprawie:   zmian w załączniku do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku 

w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów 

podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa (z późn. zm.) 
 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 160a ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w związku z zapisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), Senat AWF Warszawa, 

na posiedzeniu odbywającym się w dniu 10 lipca 2018 r., postanawia dokonać następujących zmian w 

załączniku do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy 

zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa (z późn. 

zm.), tzn. we wzorze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywanymi 

w AWF Warszawa studiami podyplomowymi: 

 

 

1) W § 1 ust. 1 umowy zmienia się dane publikacyjne dziennika ustaw Ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, na: (Tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.). 

 

2) W § 2 umowy skreśla się ust. 3. 

 

3) W § 2 umowy dotychczasowy ust. 4 uzyskuje numerację ust. 3. 

 

4) W § 2 umowy skreśla się ust. 5. 

 

5) W § 4 ust. 1 umowy uzyskuje brzmienie: 

 

„Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych, określony w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 6 niniejszej umowy.” 

 

6) W umowie dodaje się, po § 5, nowy § 6 o następującym brzmieniu: 

 

„§ 6  

 

1. Poprzez podpisanie niniejszej Umowy Słuchacz wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

podanych przez niego danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, 

w celach związanych z odbywanymi w AWF Warszawa studiami podyplomowymi 

i niewadliwym wykonaniem niniejszej Umowy, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. 

„RODO”. Przetwarzanie, o którym wyżej mowa, obejmuje również, jeżeli Słuchacz będzie 

uczestniczył w tych przedsięwzięciach/programach, przetwarzanie danych w związku z udziałem 

Słuchacza w prowadzonych przez Uczelnię badaniach naukowych, a także udział w innych 



przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię - za zgodą Słuchacza. Przetwarzanie, o którym 

wyżej mowa,  obejmuje również prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych 

i realizację obowiązków nakładanych na Uczelnię przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, umieszczenia w bazie absolwentów studiów podyplomowych AWF Warszawa 

i przechowywania ich dokumentacji. W przypadku dołączenia do wymaganej w celach 

realizowanych studiów podyplomowych dokumentacji zdjęć lub zawierania przez poszczególne 

dokumenty składane w celach odbywanych studiów zdjęć, Słuchacz wyraża ponadto zgodę na 

przetwarzanie jego wizerunku w ww. celach. Uczelnia informuje, że wyrażenie zgody jest 

dobrowolne oraz że Słuchacz ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak 

uniemożliwi możliwość dalszego odbywania studiów podyplomowych w AWF Warszawa. 

Wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed jej wycofaniem. Słuchacz zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni 

o zmianie jego danych osobowych i adresowych zawartych w niniejszej. 

2. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Słuchacza danych osobowych powoduje 

niemożność przystąpienia do realizacji studiów podyplomowych w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Poniżej dołączona zostaje klauzula informacyjna 

dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  sporządzona w związku z zapisami RODO. 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest Akademia 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), 

reprezentowana przez JM Rektora, prof. nzw. Andrzeja Mastalerza. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji studiów 

w AWF Warszawa, wskazanych w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Przetwarzanie danych obejmuje 

w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie tych danych. 

3) Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie Pani/Pana danych są w szczególności zapisy 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 

z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa związane z procesem 

i dokumentacją procesu odbywanych studiów, prawnie uzasadniony interes administratora 

(zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 

wzajemnych roszczeń, a także wyrażona przez Panią/Pana w niniejszej Umowie zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie osoby zatrudnione i upoważnione przez 

administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych. W przypadku udziału w przedsięwzięciach/programach wskazanych w § 6 ust. 1 

niniejszej Umowy Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, niż administrator, 

podmiotom (procesorom), w ramach tzw. umów powierzenia. Pana dane osobowe mogą zostać 

również ujawnione lub przekazane innym, niż administrator,  podmiotom, jeżeli przepis 

powszechnie obowiązującego prawa ustanawia dla Uczelni takowy obowiązek. Pana/Pani dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje 

prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym 

AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo@awf.edu.pl 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres wymagany przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa (na chwilę sporządzenia niniejszej Umowy jest to okres 

50 lat wymagany dla potrzeb archiwizacyjnych dokumentacji przebiegu studiów). W przypadku, 

gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora 

(np. w związku z postępowaniem administracyjnym lub przed sądem miedzy stronami Umowy), 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do czasu zakończenia postępowania 

będącego podstawą uzasadnionego interesu administratora lub do czasu zgłoszenia przez 

Pana/Panią skutecznego sprzeciwu. 



7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym sporządzenia ich 

kopii), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pan/Pani również prawo do 

przeniesienia danych lub żądania przeniesienia danych przez AWF Warszawa do innego 

administratora.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez administratora danych 

osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

cofnięciem. Cofnięcie zgody w trakcie trwania studiów uniemożliwia jednak kontynuację studiów 

podyplomowych. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji studiów 

podyplomowych w AWF Warszawa.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

11) W przypadku jednoczesnego wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie wizerunku 

w związku z realizacją celów, wskazanych w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy i zgodnie z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 

poz. 83 z późn. zm.), zapisy niniejszej klauzuli dotyczące przetwarzania danych osobowych 

stosuje się odpowiednio do przetwarzania przez AWF Warszawa Pana/Pani wizerunku. 

12) Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną 

danych osobowych, określa  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy załącznika do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia 

wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF 

Warszawa oraz zapisy samej wskazanej wyżej uchwały pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszej uchwały, wzór umowy o warunkach odpłatności za 

usługi edukacyjne związane z odbywanymi w AWF Warszawa studiami podyplomowymi, 

uwzględniający wprowadzone do niego niniejszą uchwałą zmiany.  

 

§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Wzór umowy określony w załączniku do niniejszej uchwały stosowany będzie odnośnie słuchaczy 

rozpoczynających studia podyplomowe w AWF Warszawa po dniu 1 września 2018 r. 

3. Wzór umowy wskazany w załączniku do niniejszej uchwały umieszczony zostanie na stronie 

internetowej AWF Warszawa, zgodnie z art. 160a ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załącznik: 

 

1) Zmieniony wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywanymi 

w AWF Warszawa studiami podyplomowymi. 


